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Wakacyjne wspomnienia 
Byłam nad morzem z mamą, tatą, Anią, Maćkiem i Karolką. Na plaży 
super się bawiłyśmy. Ania zrobiła nam spa. Na plaży jadłam frytki, 
lody. Kąpałam się w każdą pogodę. Byliśmy w latarni morskiej. 
Dostałam prezent na imieniny. Wakacje były super.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ja byłam na wakacjach nad morzem w miejscowości Rowy. 
Rozpakowałam rzeczy w domku pani Agnieszki. Poznałam nowe 
osoby – dzieci: Nikola, Hubert, Maks. Byłam w sali. Oglądałam film  
o policjantach. Byłam z tatą, mamą, Julką, wujkiem Markiem, ciocią 
Anią. Byliśmy na obiedzie. Kupiłam colę zero. Byliśmy na plaży. 
Zakopałam nogę wujka piaskiem. Pomagałam Julce nosić mokre 
ręczniki. Budowałam zamki z piasku. Była zimna woda. Lubię pizzę  
w pizzerii. Lubię grać w sali zabaw – sama jechałam na motorze. 
Grałam z mamą i Julką w cymbergaja. Pojechałam do innej miejscowości 
– Dąbek. Jadłam loda z truskawkami i frytki. Był jeszcze wujek Witek, 

Amelia Lechowska przy użyciu Mówika 
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Wakacyjne 
wspomnienia 

ciocia Maja, Bartek i Mateusz, wujek Hubert i ciocia Ania. Byliśmy na 
gokartach. Było fajnie.  

 
 
 

 

 

 

 

 

W sobotę pojechałam z kochaną rodziną, mamą, tatą i siostrzyczką 
nad morze. Chodziliśmy na spacery, pojechaliśmy do żubrów i innych 
zwierząt. Potem poszliśmy do akwarium i oceanarium. Pojechaliśmy do 
skansensu. Było tam bardzo słonecznie. Opalałam się trochę, kąpałam 
się w morzu. Czasami wiało i było trochę zimno. Wakacje są najlepsze. 
Później pojechaliśmy z rodzicami na obiad i z siostrą, i jej koleżanką do 
jej domu. Bardzo mi się tam podobało. Takie wakacje to spełnienie 
marzeń. Potem pojechałam na obóz żeglarski na 12 dni. Poznałam nowe 
osoby. Pływałam statkiem, żaglówkami i się nie bałam. Chodziliśmy na 
dłuższe spacery, siłownię, czasami poszliśmy do sklepu. Tam czasem 
padał deszcz, czasem było słońce. Była też burza. Były różne zajęcia 
żeglarskie. Czasami przyjeżdżali pan i pani, i pokazywali jak można 
udzielać pierwszej pomocy, i jak się trzeba zachować przy tym. 
Pokazywali, jak się robi masaż serca. Była policja i mówili co wolno  
a czego nie wolno robić. Zadawaliśmy pytania. Uczyliśmy się składania 

Iga Gmur 



5 | S t ó w k a  
 

Wakacyjne 
wspomnienia 

żagli, wiązać węzły, chodziliśmy do lasu. Była dyskoteka urodzinowa 
Kamila. Czasami można było być samemu w pokoju i robić co się chce. 
Graliśmy w piłkę nożną, koszykówkę. Dwie panie nazywały mnie 
„gwiazdeczką”. Były podchody w ośrodku. Graliśmy w warcaby, 
pisaliśmy, słuchaliśmy muzyki, rysowaliśmy, niektórzy siedzieli  
w telefonie lub komputerze. Bardzo dużo czasu byliśmy na wodzie. 
Były wyścigi kto najszybciej założy kapok i go zdejmie. Ten obóz jest 
moim najlepszym wspomnieniem. Mam nowe przyjaciółki: Magdę, 
Paulinę, Paulinę i Olę. Tam jeden chłopak wpadł mi w oko. Obóz zostaje 
mi głęboko w sercu, nigdy o nim nie zapomnę.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pojechałem do babci Jasi. Chodziłem na grzyby. Bawiłem się, oglądałem 
tureckie filmy. Kosiłem trawę, zbierałem maliny, rwałem jabłka  
z drzewa. Babcia Jasia robi z nich marmoladę na zimę. Później 
pojechałem na obóz żeglarski. Płynąłem żaglówką. Nauczyłem się 
składać żagle. Była dyskoteka. Były moje urodziny. Wieczorem było 
ognisko. Był też grill. Były zajęcia z policją i ratownikami. Byłem  

Natalia Strzyżewska 



6 | S t ó w k a  
 

Wakacyjne 
wspomnienia 

w sklepie, kupiłem kabanosy, sok, jogurty do picia, zeszyt. Grałem  
w piłkę nożną. Był też spacer. Byłem na Mistrzostwach Polski  
w Bydgoszczy z panem Marcinem. Zdobyłem 2 medale: złoty na 400 
metrów i brązowy na 100 metrów.  

 
 
 
 
 
 
 

 
A gdzie wakacje spędziła nasza redaktorka Zuzia? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kamil Grabowski 
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Z życia 
szkoły 

Dzień kropki 
 

Była bajka o kropce. Dziewczynka namalowała 
najpierw małą kropkę, potem średnią, potem 
dużą, potem ogromną. Później dziewczynka 
zrobiła zestaw kropek. Pani była w szkole 
i podpisała kropki. Była wystawa kropek. 

Pani Ewa przyniosła książkę. Po tej 
ksiażce, trzeba było policzyć kropki 
ile się dało. Potem było dmuchanie 
książki. Kropka spadła. Trzeba było 
klasnąć i kropki były średnie, potem 

większe i coraz większe. I potem 
znów trzeba było nacisnąć kropki i były 
porozrzucane.  
Po tej książce siedliśmy w ławkach i robiliśmy 
swoje kropki. Musieliśmy wziąć kropkę małą 
albo dużą i przyklejaliśmy na kartkę. 
Malowaliśmy te kropki patyczkami do uszu. 
Musieliśmy po kółkach starannie malować. 
I to był już koniec pracy. 

 
 

Jasiek Gradkowski, Karol Leszczyński 
Hania Widarska, Szymon Kopeć 
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Z życia 
szkoły 

Cyrk w szkole 
 

 Był cyrk na boisku. Był klaun. On 
żonglował maczugami i piłeczkami. 
Były różne konkursy: tańce  
z Tygryskiem, zabawy z hula – hop. Było ciężkie 
koło, trzeba było z nim biec. Były bańki – patyki do 
płynu i robiło się bańki. Był 
dmuchaniec- trzeba było pobiec 
tunelem. Były pokazy tańców. 

Klaun pokazywał nam jak stać na rękach. Pan i pani  
z wielkim kołem pokazywali różne ćwiczenia. Były tańce. Na koniec 
było zdjęcie na dmuchańcu. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Iga Gmur, Kamil Grabowski 

Rys. wykonali: Iga Gmur „ Klaun”, Maks Grochowski „Piłki do żonglowania”, Oliwia Stępień 
„Hula hop”, Natalia Strzyżewska „Cyrk w szkole”. 
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 „Miętek” 
 klasa 1A 

 „Wiki” 
 klasa 2A 

 „Trzeciak” 
 klasa 3A 

 „Miziu” 
 klasa 4B 

 „Sara” 
 klasa 4A 

 „Popcorn” 
 klasa 3C 

 „Karmel” 
 klasa 3B 

Z życia 
szkoły 

Dzień kundelka 
 

Słuchaliśmy opowiadania o psie kundelku. 
Był sobie piesek. Piesek kundelek. Dziewczynka 
Zuzia miała urodziny i dostała pieska. Nazwała 

go Ulubieniec. Bawiła się z nim. Chodziła 
na spacer, karmiła i opiekowała się. Potem 
piesek kundelek był sam przywiązany do słupa. 
Był sam. Był smutny. Potem starsza pani 
zabrała pieska. Zaopiekowała się nim.  

Dała lekarstwo i zabrała do domu. Potem 
malowaliśmy psa kundelka i nazwaliśmy 
go Miziu. Dziś dostaliśmy psa i dyplomy.  
Lubimy opiekować się zwierzętami. 
   

 
 
 

 

 

 

Anielka Domańska, Jasiek Gradkowski, Karol Leszczyński 
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Z życia 
szkoły 

Taniec „Witaj szkoło” 

Polonez 

Wiersz o szkole 

Piosenka „Puk, puk” 

Pamiątkowe zdjęcie 

Pasowanie na ucznia 
W tym roku uroczystość pasowania na ucznia odbyła się bez udziału gości. Ale  
z przyjemnością obejrzymy ja na płycie.  

Relacja z tej uroczystości 
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 Rys. Hania Widarska 
„Pinokio” 

 Rys. Karol Leszczyński 
„Pinokio” 

 Rys. Jasiek Gradkowski 
„Wieloryb” 

Poza 
szkołą 

Pinokio 
 

Najpierw zjedliśmy śniadanie. Potem poszliśmy do szatni 
i ubraliśmy się. Jak się ubraliśmy, to poszliśmy do kina 
na „Pinokia”. Jepetto zrobił Pinokia z drewna. I wtedy, 
jak był zrobiony, wstał i pobiegł na ulicę. Potem poszedł 
do  szkoły. Potem spotkał wilka i lisa. Wilk i lis powiedzieli, 
że niedaleko jest rzeka. Pinokio poszedł nad rzekę, wziął 
kubeł i nalał ją. Poszedł do drzewa razem z wodą. Chciał, 
aby pieniążek rósł na drzewie. Potem Pinokio poszedł dalej 
i Jepetto się zmartwił. On poszedł poszukać Pinokia. 
Jak Pinokio oszukiwał, to rósł mu nos. Jak Jepetto poszedł 
szukać, to był w pysku wieloryba. Później Pinokio popłynął 
i nagle spotkał wieloryba. Jak Pinokio był w wielorybie, 
to spotkał okonia, pstrąga i Jepetta. I wtedy Pinokio zamienił 
się w chłopca. Był grzecznym chłopcem.  

 
 

Anielka Domańska, Hania Widarska 
Jasiek Gradkowski, Karol Leszczyński 
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Poza 
szkołą 

Komunia Święta 
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Poza 
szkołą 

Bierzmowanie 
Weszliśmy do kościoła i czekaliśmy na Mszę 
Świętą. Zaczęła się msza, czyli różne modlitwy  
i czytaliśmy z kartek. Każdy się ustawiał w rzędzie. 
Dziecko stało a rodzic za nim. Świadek trzymał 
rękę na ramieniu. Biskup podchodził i mówił do nas, 
np.  „ Święta Joanna….” i tak dalej. Na pamiątkę 
dostaliśmy krzyż.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliwia Kuligowska, Paweł Droździel 
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Nowi 
uczniowie 

Poznajemy nowych uczniów 
Mam na imię Adam 

Jestem sprytny i wesoły  
Bardzo lubię chodzić do nowej szkoły 

Zawsze się uśmiecham od ucha do ucha 
Lubię robić żarty - śmiechu mam po pachy 

Taki ze mnie zgrywus i zuch pierwszej klasy. 
 

Mówią na mnie Wiki 
Czasem lubię grymasy 

Tak już mają uczniowie pierwszej klasy 
Jestem dumna z siebie bo uczę się pilnie 

Gdy mnie ktoś zapyta to odpowiem dumnie 
Oto moja szkoła i to moja klasa 

I fajna z nas grupa i koniec, i basta. 
Szkoła jest super i mówię wam przecie 

    lepszej na świecie nigdzie nie znajdziecie. 
 

Mam na imię Stanisław 
Jestem zuchem pierwszej klasy  
Lubię się uczyć i zbierać pochwały 
Lubiany w klasie dobrze się czuje 
I zawsze chętnie wszystko notuje. 
Pracuje pilnie nad zadaniami 
Bo jestem zdolny i bardzo śmiały. 
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Nowi 
uczniowie 

Jestem Alisa 
Lubię moją szkołę 
Mam różowy plecak 
I zeszytów w nim  wiele 
No i dobry humor 
Zawsze na dzień dobry 
Taka jestem koleżeńska 
Co tu dużo gadać 
Każdy kto mnie widzi lubi przy mnie siadać. 
 

 
 

Jestem  Mateusz 
Mam kolegów wielu 
Choć jestem mały 
Jestem bardzo śmiały 
Lubię zarządzać i wesołe zabawy urządzać. 
Czasem się buntuję 
To fakt oczywisty 
Jak coś nie idzie dobrze po mej myśli 
Ale lubię szkołę no i moją klasę 
Dobrze się tu czuję jako uczeń pierwszej klasy. 
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Nowi 
uczniowie 

Karolinka to uczennica, która na forum bywa czasem nieśmiała,  
Ale do zabaw klasowych to kompanka doskonała. 
Same pochwały dostaje bo pracuje 
skrupulatnie i wytrwale. 
Dla niej nauka to łatwiutka sztuka. 
Pięknie litery pisze w zeszycie, 
Możemy pokazać jak nie wierzycie. 
Karolcia jest zawsze wesoła  
i zawsze cieszy ją szkoła.  

 

 
W piątej klasie Mateuszek, 
Siedzi w ławce jak leniuszek, 
Nic nie pisze, nie rysuje i farbami nie 
maluje, 
Coś dziwnego, wielka sprawa 
Wszak nauka jak zabawa! 
Czy to problem z zachowaniem? Nie! 
On myśli nad zadaniem.  
 

 

 

 

 

Autorkami wierszyków:  Małgosia Miętkiewicz,  Ewa Pisarek i Magda Zdunek 
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Rysunki wykonali: Oliwia Stępień „Buźka”, „Szkoła”, „Jesień”, Maks Grochowski „Ręka”, „Drzewo”, Kuba 
Wojdalski „Chmura”, „ Serce”, Amelia Lechowska „Puzzle”, „Słońce”, Kamil Grabowski „Linijka”. 

Łamigłówki 
Mądrej 
Główki 

Łamigłówki Mądrej Główki 
1. Odkoduj hasło 
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A J K Ł 
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Rysunki wykonała Natalia Strzyżewska. Zdjęcie kaloszy pochodzi z zasobów Internetu. 

Łamigłówki 
Mądrej 
Główki 

2. Połącz pasujące ze sobą obrazki.  
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Łamigłówki 
Mądrej 
Główki 

3. Rozwiąż krzyżówkę 
 

     1.       

2.            

   3.         

  4.          

            

   6.         
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6. 

Rys. wykonali: Hania Widarska „Jeż”, „Kasztany” Jasiek Gradkowski „Kalosze”, „Koń”, Aniela Domańska 
„Liście”, Karol Leszczyński „Dynia”. 
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Zespół 
redakcyjny 

Zespół redakcyjny  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Zespół redakcyjny pod opieką p. Edyty Płocha, p. Anny Pazur: Hania Widarska, Aniela Domańska, Jasiek Gradkowski, 
Karol Leszczyński, Szymon Kopeć, Natalia Strzyżewska, Oliwia Stępień, Iga Gmur, Kamil Grabowski. 

Rysunki wykonali: Hania Widarska, Aniela Domańska, Iga Gmur, Oliwia Stępień, Natalia Strzyżewska. 

Jasiek Gradkowski, Karol Leszczyński, Szymon Kopeć, Kamil Grabowski 


